
ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه
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 دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
  0-3/1/52/84كد ملي شناسايي آموزش شغل  : 

آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

پالك ، ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي  ،تهران 

97

66944120 - 66569907تلفن    66944117دورنگار       

Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته مكانيك : 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :  
  -
  -

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 ادغام شد. 2 و 1-اين استاندارد با توجه به تغيير تكنولوژي و تجهيزات بازنگري گرديد و درجه 

 -



 شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

نام و نام خانوادگي رديف 
آخرين مدرك 

تحصيلي  
شغل و سمت  رشته تحصيلي 

سابقه كار 

مرتبط 
 ايميل تلفن و، آدرس  

ماشين سازي  ليسانسحسين سوسن آزاد  1
دبيرگروه 

مكانيك 
سال 29

66569900تلفن ثابت : 

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس : 

ساخت و توليد فوق ليسانسزهرا ميرزاده مدرسي  2
دبير گروه 

 صنايع
سال 7

66569900تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس : 

 ليسانسعلي وفايي نژاد  3
مديريت 

صنعتي 
سال 29مربي 

تلفن ثابت :

 09124630802تلفن همراه : 

ايميل :  

آدرس :  

 سال 17 مربي ساخت و توليد ليسانسيوسف حسن پور  4

04112859282تلفن ثابت :

 09144005427تلفن همراه : 

  Y-hasanpour@yahoo.comايميل : 

آدرس : تبريز-سه راه قراميك-مركز فني 

 

ليسانسمحمدحسين فدائي نيا  5
مكانيك 

سياالت
سال  16 مربي

03412110333تلفن ثابت :

 09362251331تلفن همراه : 

 hossein-fadainya@yahoo.comايميل : 

آدرس :  

 

6 

تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس : 

7 

تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس : 

mailto:Y-hasanpour@yahoo.com
mailto:Y-hasanpour@yahoo.com


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
مي شود. 

استاندارد آموزش :  
نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  

نام يك شغل :   
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  

شرح شغل :  
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  
ويژگي كارآموز ورودي :  

حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

صالحيت حرفه اي مربيان :  
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
، حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .   )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
مهارت :  

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  
نگرش :  

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   
ايمني :  

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



0Fنام استاندارد آموزش شغل 

� : 

  CNCبرنامه نويس 

:استاندارد آموزش شغل شرح 

 بتواند از عهده برنامه CNC كسي است كه عالوه بر مهارت اپراتوري ماشين هاي تراش و فرز CNCبرنامه نويس 

 ، تعيين مراحل كار و ابزار مناسب جهت انجام آن و CNCنويسي در محيط نرم افزار و شبيه سازي ، راه اندازي ماشين 

 برآيد .  CNCبرنامه دادن به ماشين هاي تراش و فرز 

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

حداقل میزان تحصیالت : پایان دوره راهنمایى/پایان متوسطه اول

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : سالم  مهارت هاي پیش نیاز  : تراش یا فرز 

درجه 

 20B :آموزش  دوره طول

      ساعت 120طول دوره آموزش                    :     

       ساعت 39ـ زمان آموزش نظري               :      

      ساعت 81ـ زمان آموزش عملي                :      

ـ زمان كارورزي                       :      -        ساعت 

  ـ زمان پروژه                            :     -        ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

 % 25 كتبي : -

  %65 عملي : -

 % 10 اخالق حرفه اي : -

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه كار مرتبط 4حداقل فوق ديپلم مكانيك با 

� . Job / Description 



  

 

 
 
 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 

 

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

       طبق سند و مرجع ...................................... �الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

               طبق سند و مرجع ...................................... �ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

          طبق سند و مرجع ........................................ �ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           �د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 



  

 

 

 
 
 
 

استاندارد آموزش شغل                        

 - شايستگي ها

 عناوين رديف

2B1   ( شبيه ساز ) نصب و راه اندازي نرم افزار

3B2  راه اندازي ماشينCNC  

تعيين مراحل كار طبق نقشه كار و انتخاب ابزار مناسب   3

 و شبيه سازي روي نرم افزار  CNCبرنامه نويسي ماشين هاي  4

 و كنترل قطعه  CNCاجراي برنامه روي دستگاه  5

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

نصب و راه اندازي نرم افزار ( شبيه ساز )  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 8 12 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

نرم افزار شبيه ساز   دانش : 

كامپيوتر 

لب تاپ 

صندلي چرخدار 

ميز كامپيوتر 

چاپگر 

ديتا پروژكتور 

پرده پروژكتور 

   1-اجزاي اصلي رايانه  

   5/0-روش كار با رايانه 

   5/0-روش نصب نرم افزار 

   2-روش كار با نرم افزار (منوها) 

 مهارت : 

  2 -نصب نرم افزار 

  6 -كار با منوهاي نرم افزار 

 -   

 -   

نگرش : 

-دقت در نگهداري ابزار و تجهيزات 

 -

ايمني و بهداشت :  

-رعايت اصول ارگونومي كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

 -

 -

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

  CNCراه اندازي ماشين 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 10 16 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  CNCماشين تراش  دانش : 

  CNCماشين فرز 

كمپرسور باد 

مخزن ذخيره باد 

استاباليزر 

روغندان 

جعبه كمك هاي اوليه 

روغن ماشين پمپ گريس 

روغن هيدروليك 

مايع خنك كننده 

برس مويي 

لباس كار 

كفش ايمني 

دفترچه راهنماي فني 

   CNC  1-اجزاء ماشين هاي 

   CNC  1-سيستم هاي كنترل ماشين 

   CNC  1-دستگاه جانبي ماشين هاي 

   CNC  1-محورهاي ماشين هاي 

   2-نحوه استفاده از صفحه كليدها 

 مهارت : 

  3 -راه اندازي ماشين 

  2 -حركت دادن محورهاي دستگاه در جهت هاي مختلف 

  1 -انجام دادن عمل رفرنس (نقطه مرجع) 

  4 -بكارگيري صفحه كليد دستگاه 

نگرش : 

-دقت در هنگام كار با دستگاه 

 -

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از تجهيزات ايمني مناسب 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-عدم رهاسازي روغن در محيط 

 -

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

تعيين مراحل كار طبق نقشه كار و انتخاب ابزار مناسب 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 5 10 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  CNCماشين تراش  دانش : 

 CNCماشين فرز 

پمپ باد-مخزن و خيره باد 

ميز با گيره 

BASE هولدر 

گيره فرز 

جعبه كمك هاي اوليه 

روغندان 

پمپ گريس 

انواع هولدر 

انواع كولت 

انواع تيغه هاي تراش 

انواع تيغه 

انواع تشغه فرز انگشتي 

انواع كف تراش 

انواع قالويز ماشيني 

انواع برق 

مته مرغك 

جعبه فشنگي 

جعبه آچار 

روغن ماشين 

روغن هيدروليك 

مايع خنك كننده 

قلم مويي-پارچه 

   1-نحوه محاسبه سرعت برش ، تعداد دوران و پيشروي 

   2-انواع روش هاي براده برداري  

   2-روش هاي انتخاب ابزار مناسب 

 -   

 مهارت : 

  1  دوران و پيشروي مناسب –-تعيين سرعت برش 

  2 -بستن ابزارها با توجه به نوع براده برداري  

  2 -تنظيم ارتفاع طول ابزارها و نقطه صفر قطعه كار 

 -   

نگرش : 

-در نظر گرفتن كيفيت و قيمت در تعيين مراحل كار 

 -

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از تجهيزات ايمني مناسب 

 -

توجهات زيست محيطي : 

 -

 -

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 و شبيه سازي روي نرم CNCبرنامه نويسي ماشين هاي 

افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

18 28 46 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

كامپيوتر  دانش : 

لب تاپ 

نرم افزار شبيه ساز 

تخته وايت برد 

پروژكتور و پرده 

ميز كامپيوتر 

صندلي 

چاپگر 

ماژيك وايت برد 

ميز مربي 

   1-تعريف سيستم مختصات دكارتي و قسطي 

   ISO  6-كدهاي 

   1-انواع فرمان ها(خودنگه دار-غير خودنگه دار-همگروه و فعال) 

   CNC  10-روش برنامه نويسي ماشين هاي فرز و تراش 

 مهارت : 

  1 -تعيين سيستم مختصات مناسب 

  20  كد G-نوشتن برنامه با انواع 

  5 -تنظيمات اوليه و اجراي شبيه سازي برنامه  

  2 -انتقال برنامه از كامپيوتر به ماشين 

نگرش : 

-در نظر گرفتن سرعت و دقت فرآيند توليد در برنامه نويسي  

 -

ايمني و بهداشت :  

-رعايت اصول ارگونومي كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

 -

 -

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 و كنترل قطعه CNCاجراي برنامه روي دستگاه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 30 32 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مصرفي و ، مواد ابزار ،تجهيزات 

منابع آموزشي 

 CNCماشين تراش  دانش : 

  CNCماشين فرز 

تكه هاي اندازه گيري 

پمپ باد-مخزنذخيره باد 

  15CMميز با گيره / كوليس 

  0-25ميكرومتر 

  25-50ميكرومتر 

 50-75ميكرومتر 

 75-100ميكرومتر 

جعبه كمك هاي اوليه 

روغندان / پمپ گريس 

جعبه آچار / فرمان هاي كنترل 

يك سري زيركار استاندارد 

كوليس ديجيتال /ميكرومتر ديجيتال 

ساعت انديكار /كوليس ساعتي 

ميلگرد فوالدي در قطرهاي مختلف 

ميلگرد آلومينيومي درقطرهاي مختلف 

 در قطرهاي مختلف PVCميل گرد 

شمش چهارگوش فوالدي در ابعاد 

مختلف 

شمش چهارگوش آلومينيومي 

روغن ماشين / روغن هيدورليك 

قلم مو / مايع خنك كننه 

ماسك-دستكش-لباس كار-كفش 

ايمني 

   4-انواع مدهاي اصلي دستگاه 

   2-نحوه ويرايش برنامه 

 -   

 -   

 مهارت : 

  4 -انجام كار با مدهاي اصلي دستگاه 

  2 -ويرايش كردن برنامه 

  2 -فعال كردن برنامه 

  20 -اجرا كردن برنامه با دستگاه 

  2 -اندازه گيري و كنترل قطعه 

نگرش : 

-دقت و سرعت در كار 

 -

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از تجهيزات ايمني مناسب 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-عدم رهاسازي روغن و براده در محيط  

 -

 



  

 

 

 

 

 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 دستگاه براي هر نفر  P4 1كامپيوتر  1

 دستگاه براي هر كارگاه 2 هسته اي Ram 4a – cpu 2لب تاب  2

  نفر 3دستگاه براي هر CNC 1ماشين تراش  3

  نفر 3دستگاه براي هر CNC 1ماشين فرز  4

  دستگاه براي هر كارگاه 1با دقت باال ديتا پروژكتور  5

  دستگاه براي هر كارگاه 1متوسط پرده پروژكتور  6

  دستگاه براي هر كارگاه 1رنگي چاپگر  7

  دستگاه 1 بار 10 تا 7با فشار كمپرسور باد  8

 دستگاه 1 ليتري 1000مخزن ذخيره باد  9

 عدد براي هر نفر 1كامپيوتر ميز   10

 عدد براي هر نفر 1چرخدار صندلي  11

 عدد براي هر كارگاه 1كارگاهي ميز با گيره  12

 عدد براي هر كارگاه 6 هيدروليكي Vتخت و شكل گيره فرز  13

 عدد براي هر كارگاه 1 200 × 50/1تخته وايت برد   14

 جعبه براي هر كارگاه 1سري كامل جعبه كمك هاي اوليه  15

  سري كامل براي هر كارگاه 1جعبه اي تكه هاي اندازه گيري  16

 عدد براي هر كارگاه 6متوسط روغندان  17

18 BASE نفر 3عدد براي هر 1كارگاهي  هولدر  

 عدد براي هر كارگاه 1دستي پمپ گريس  19

 
 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 
 
 

 

 



  

 

 

 

 
 

                  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 متر براي هر نفر ST37  1در ابعاد مختلف شمش چهارگوش   1

 متر براي هر نفر 1 در ابعاد مختلف آلومينيومشمش چهارگوش  2

 متر براي هر نفر ST37 1ميلگرد فوالدي در قطرهاي مختلف  3

 متر براي هر نفر 1غير آلياژي ميلگرد آلومينيومي  4

 متر براي هر نفر PVC 1ميلگرد  5

 ليتري براي هركارگاه 220بشكه1طبق كاتالوگ دستگاه روغن ماشين  6

 كيلو براي هر كارگاه 60كنفي پارچه  7

 عدد براي هر نفر 1متوسط قلم مويي  8

 ليتر براي هر كارگاه 50 ليتري 1روغن حل شونده مايع خنك كننئخ  9

 جفت براي هر نفر 1پالستيكي دستكش  10

 دست براي هر نفر 1پارچه اي ماسك  11

 جفت براي هر نفر 1يكسره لباس كار  12

  جفت براي هر نفر 1ايمني كفش  13

 عدد براي هر كارگاه 1وايت برد تخته پاك كن  14

 عدد براي هر كارگاه 1از هركدام  قرمز  –آبي ماژيك معمولي  15

 بشكه براي هر كارگاه 1 32شماره روغن هيدروليك  16

 عدد براي هر كارگاه 10وايت برد ماژيك  17

     

     

 
 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب 1- موا شود . 5 سبه  حا ر م ف  ن

 
 

 

 

 

 



  

 

 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 عدد براي هر نفر 1 سانتي متر 20 تا 4از قطر انواع تيغه فرز انگشتي  1

 عدد براي هر نفر 1 ميليمتر 063كف تراش  2

 عدد براي هر نفر 1دم چلچله  درجه 45تيغه فرز  3

 عدد براي هر نفر Mm 10 × 32 1 فرم Tتيغه فرز  4

 سري كامل براي هركارگاه 6 ميليمتر 20 تا 4از قطر انواع مته  5

  نفر  2عدد براي هر HM  ( 1كاربايد (انواع تيغچه روتراشي  6

  نفر  2عدد براي هر HM  ( 1كاربايد (تيغچه برشي  7

  نفر  2عدد براي هر HM  ( 1كاربايد (تيغچه گاه تراشي  8

  نفر  2عدد براي هر HM  ( 1كاربايد (تيغچه پيچ تراشي  9

  نفر  2عدد براي هر HM  ( 1كاربايد (تيغچه فرم تراشي  10

 سري كامل براي هركارگاه M12,M14,M10,M8  6قالويز ماشيني  11

 سري كامل براي هركارگاه 6 ميليمتر 12 تا 6از قطر برقو  12

 نفر 3عدد از هركدام براي هر 1طبق تيغچه هاي فوق هولدر  13

 عدد براي هر كارگاه 6فشنگي گير كولت  14

 سري كامل براي هر كارگاه 6  24 تا 3از جعبه فشنگي  15

 عددبراي هر كارگاه 12يك طرفه  1-5كولت (مورس) 16

 عدداز هر كدام براي هر نفر 2 ميليمتر 6/1و2و3در اندازه هاي مته مرغك  17

 نفر 3سري كامل براي هر 1نرم و سخت فك سه نظام  18

 عدد براي هر كارگاه 15شبيه ساز  نرم افزار  19

 عدد براي هر كارگاه 15  02/0با دقت   15CMكوليس  20

 عدد براي هركارگاه 5از هركدام 75-25/100-50/50-0/75-25انواع ميكرومتر قطرسنج خارجي  21

 سري كامل براي هر كارگاه 1دست كامل زيرسري  22

 20و16و12و10و8يك سري دهان اژدر-برو-نرو انواع فرمان ها  23

براي هركارگاه 

 

 سري كامل براي هر كارگاه 2كامل جعبه آچار  24

 عدد براي هر كارگاه 2ميليمتري و اينچي كوليس ديجيتال  25

توجه :  

شود .  - سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا اب

 

 



  

 

 
 
 
 

 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) 

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

نرم افزارهاي شبيه ساز  1

CNC  

 سايت هاي اينترنتي    

مهندس محسن ماشين هاي كنترل عددي   2

لطفي 

    

       

       

       

       
       

 
 
 
 
 
 

 - ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلي  

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
مترجم/ 

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

      ندارد  
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